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ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ
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Είναι πραγματικά_μ£γάλη η χαρά να βρίσκομ^ι_ανάμεσα σας,/αναμεσα σε,
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ςΓσ' αυτή
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π τηνσας που,} προσωποποιείτε την παρουσία της Ελλάδας 

ευαίσθητη γωνιά των Βαλκανίων. Ανάμεσα σε σας που εκφράζετε τη 

θέληση της χώρας να συμμετέχει ενεργά στην οριστική επίλυση του 

προβλήματος, στην τελεσίδικη ^ειρήνευση στην περιοχή και την

προσπάθεια ανασυγκρότησής της.
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,  ,  ςΓια τρεις σχεσον μήνες η χωρά μας εζησε στην κόψη του ξυραφιού, 

δίπλα στη δίνη ενός πολέμου^που συγκλόνισε όλους τους Έλληνες. Ρ%€ηη~
χιλιάδων 

ανθρώπινης
(ν/ανθρώπινη τραγωδία, οι εικόνες των βομβαρδισμών και των χιλιά

Α ρο\Α.)Λ- 0 V  >
νεκρών και προσφύγων μόνο αισθήματα θλίψης, πόνου και ανθρώπ 

αλληλεγγύης μπβμσθσαν-να δημιουργήσουν.

Η βαλκανική κρίση, η δοκιμασία του λαού της Γιουγκοσλαβίας, Σέρβων 

και Αλβανόφωνων ανέδειξε αυτό που από χρόνια η-^υβέρνησή-ρας ε ίχΕ Ρ ^Ι- 

επισημάνει: Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να ήταν πιο διορατική, πιο 

τολμηρή στη χάραξη συγκεκριμένης και συνολικής στρατηγικής για τα 

Βαλκάνια και όχι να παρεμβαίνει επιλεκτικά και αποσπασματικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να κατανοήσει και να αναγνωρίσει 

έγκαιρα, ότι μόνο η βαθύτερη προσέγγιση ολόκληρης της Βαλκανικής 

προς την ευρωπαϊκή οικογένεια και τους θεσμούς της, θα έλυνε σταδιακά 

τα προβλήματα δημοκρατίας και υπανάπτυξης που είχαν να 
αντιμετωπίσουν οι χώρες αυτές στο νέο τους ξεκίνημα.



Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Η Ένωση δεν προχώρησε στην εκπόνηση και 

εφαρμογή της ενδεδειγμένης πολιτικής για τα Βαλκάνια όπως είχαμε 

προτείνει. Δεν πρόλαβε την κρίση και τελικ^Γη σύγκρουση.

Η Ελλάδα είχε ευθύς εξ αρχής ξεκάθαρη και σταθερή θέση. Θέση αρχών 

και θέση δικαίου. Η Ελλάδα υποστήριξενώΠτο την πρώτη στιγμή την 

ειρηνική, πολιτική διευθέτηση της κρίσης. Πρόβαλε μια πολιτική, ως

χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή ίΕνωση και το ΝΑΤΟ, αλλά και ως 

χώρα της περιοχής που θέλεΐ/λ/α βοηθήσει τους φίλους και γείτονες. Που
ι<Τα προβλήμθέλει να βοηθήσει την περιοχή να ξεπεράσει* βλήματά της. Άλλα,

που θέλει συγχρόνως και πάνω απ’ όλα να προστατεύσει τα προβλήμ

της. Το-σ^νΘ^μΙά2̂ ας}^Ηρω ^-ΐ^Ε-λλάδΙα»^ίποτ^εσε^θέση όέχής που V 
προβάλλεται^έναντι όλων, των- εταίρων, των συρράχών μας, των τρίτων.

Αποτέλ^σε-τη σηειαία-μα^-θΑόλη αυτή τη ̂δύσκολι?βΐίερίοδο.
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1 ρυτ^ τη θέση' συ μ βάλαμε αποφασιστικά στη συνεννόηση. Συμβάλαμε 

Τ' 'στο διάλογο. Συμβάλαμε στις πολιτικές ανασυγκρότησης και στη λογική 

του Συμφώνου Σταθερότητας. Σϋρβάλαρε σ?ην αντιμετώπιση των 

ανθρωπιστικών προβλημάτων που προκάλεσε ο πόλεμος. Οπαρ^-ένα-τ-
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στΘϋς-βσμβαρδισμούς.
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Με τον τρόπο αυτό ^ ΐυ^αμ ίε  να είμαστε αξιόπιστοι στις συμμαχίες μας

και αξιόπιστοι συνομιλητές με όλες τις βαλκανικές χώρες. Η Ελλάδα
ρ  βκα*--- -

κέρδισε ^ -& α κ ριτή θέση της-. Κέρδισε σε ισχύ και κύρος. Επιμένοντας 

σταθερά στη γραμμή του διαλόγου, της ειρήνης και των αλλεπάλληλων 
πρωτοβουλιών, μπορέσαμε να διαφυλάξουμε/τα καίρια εθνικά μας 

συμφέροντα,^τήν αξιοπρέπεια της χώρας και την περηφάνια όλων των 

Ελλήνων.



Η Ελλάδα παρέμεινε μέσα στη κρίση, μια όαση ασφαλείας και 

σταθερότητας στα Βαλκάνια. Μπορούμε να το πούμε καθαρά. Αν η 

ειρήνη χαμογελά και πάλι στα Βαλκάνια, χαμογελά χάρη και σε μας. Αν η 

Ελλάδα είναι σήμερα ^¿έ£θς της λύσης και όχι του προβλήματος των 
Βαλκανίων οφείλεται στη σταθερή γραμμή πλεύσης^που είχαμε-.

Γίατ/ρυτό ακριβώς εκφράζει η συμμετοχή της χώρας στην ειρηνευτική 

δύναμη. Αυτό εκφράζει η παρουσία σας εδώ. Αυτό εκφράζει η απόφαση, 

η Θεσσαλονίκη να είναι η έδρα του Οργανισμού Ανασυγκρότησης της

περιοχής.λ1 IV  /ι , ι
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Θα ήταν βέβαια επικίνδυνη ψευδαίσθηση Α/α 'θεωρηθεί ότι το πρόβλημα (___I_____
αντιμετωπίστηκε. Ότι η κατάσταση ομαλοποιήθηκε^κβΗ-σταβ&ροποιήθηκε. 

Ότι γύρισε οριστικά η σελίδα. Είναι σίγουρο, ότι παρά την ειρήνευση στην 

περιοχή, η διεθνής κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα 

ρευστή. Για μη προσδιορίσιμο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν 

απρόβλεπτες εντάσεις και αστάθεια στην περιοχή, με περιφερειακές 

ιδίως τριβές και συγκρούσεις. Ταυτόχρονα, είναι μακρύς ο δρόμος της 

ανασυγκρότησης της περιοχής. Είναι πολλές οι προσπάθειες που πρέπει 

να καταβληθούν ώστε να επουλωθούν οι πληγές και να αντιμετωπιστούν 

τα ανοικτά προβλήματα δημοκρατίας και ανάπτυξης.

ΜΚ-Α. ΐΤ
Σ’ αυτή την προσπάθεια, η Ελλάδα θα είναι παρούσα. Σ’ αυτή την

ζΛ-*''προσπάθεια η παρουσία σας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αποτελεί
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έμπρακτο δείγμα γραφής του ενδιαφέροντος μαόγια την περιοχή, για την 

ειρήνη, για την ομαλοποιηση της κατάστασης.



ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ

Είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας, ανάμεσα σε 
σας που προσωποποιείτε την παρουσία της Ελλάδας σ’ αυτή την 
ευαίσθητη γωνιά των Βαλκανίων. Ανάμεσα σε σας που εκφράζετε τη 
θέληση της χώρας να συμμετέχει ενεργά στην οριστική επίλυση του 
προβλήματος, στην τελεσίδικη ειρήνευση στην περιοχή και την 
προσπάθεια ανασυγκρότησής της.

Για τρεις σχεδόν μήνες η χώρα μας έζησε στην κόψη του ξυραφιού, 
δίπλα στη δίνη ενός πολέμου που συγκλόνισε όλους τους Έλληνες. Γιατί 
η ανθρώπινη τραγωδία, οι εικόνες των βομβαρδισμών και των χιλιάδων 
νεκρών και προσφύγων μόνο αισθήματα θλίψης, πόνου και ανθρώπινης 
αλληλεγγύης μπορούσαν να δημιουργήσουν.

Η βαλκανική κρίση, η δοκιμασία του λαού της Γιουγκοσλαβίας, Σέρβων 
και'-Κοσοβάρδων ανέδειξε αυτό που από χρόνια η κυβέρνησή μας είχε

, επισημάνει: Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να ήταν πιο διορατική, πιο
τολμηρή στη χάραξη συγκεκριμένης και συνολικής στρατηγικής για τα 
Βαλκάνια και όχι να παρεμβαίνει επιλεκτικά και αποσπασματικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να κατανοήσει και να αναγνωρίσει 
έγκαιρα, ότι μόνο η βαθύτερη προσέγγιση ολόκληρης της Βαλκανικής 
προς την ευρωπαϊκή οικογένεια και τους θεσμούς της, θα έλυνε σταδιακά 
τα προβλήματα δημοκρατίας και υπανάπτυξης που είχαν να 
αντιμετωπίσουν οι χώρες αυτές στο νέο τους ξεκίνημα.

Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Η Ένωση δεν προχώρησε στην εκπόνηση και 
εφαρμογή της ενδεδειγμένης πολιτικής για τα Βαλκάνια όπως είχαμε 
προτείνει. Δεν πρόλαβε την κρίση και τελικά τη σύγκρουση.

Η Ελλάδα είχε ευθύς εξ αρχής ξεκάθαρη και σταθερή θέση. Θέση αρχών 
και θέση δικαίου. Η Ελλάδα υποστήριξε από την πρώτη στιγμή την 
ειρηνική, πολιτική διευθέτηση της κρίσης. Πρόβαλε μια πολιτική, ως 
χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αλλά και ως 
χώρα της περιοχής που θέλει να βοηθήσει τους φίλους και γείτονες. Που 
θέλει να βοηθήσει την περιοχή να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Αλλα. 
π^υ Γ1 ^ ^ ^ Γ| ΊΊ  πρπβΑήΐΠϊή 
Ίφξ. Το σύνθημά μας “Πρώτα η Ελλάδα” αποτέλεσε θέση αρχής που 
προβάλλεται έναντι όλων, των εταίρων, των συμμάχων μας, των τρίτων. 
Αποπλεσε τη σημαία μας σ’ όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο.



Μ’α υτ4\τ%-§ίβη συμβάλαμε αποφασιστικά στη συνεννόηση. Συμβάλαμε 
στο διάλογο. Συμβάλαμε στις πολιτικές ανασυγκρότησης και στη λογική 
που Συμφώνου Σταθερότητας. Συμβάλαμε στην αντιμετώπιση των 
ανθρωπιστικών προβλημάτων που προκάλεσε ο πόλεμος. Είπαμε ένα 
καθαρό “όχι” στην εμπλοκή της χώρας στους βομβαρδισμούς.

Με τον τρόπο αυτό επιτύχαμε να είμαστε αξιόπιστοι στις συμμαχίες μας 
και αξιόπιστοι συνομιλητές με όλες τις βαλκανικές χώρες. Η Ελλάδα 
κέρδισε τη διακριτή θέση της. Κέρδισε σε ισχύ και κύρος. Επιμένοντας 
σταθερά στη γραμμή του διαλόγου, της ειρήνης και των αλλεπάλληλων 
πρωτοβουλιών, μπορέσαμε να διαφυλάξουμε τα καίρια εθνικά μας 
συμφέροντα, την αξιοπρέπεια της χώρας και την περηφάνια όλων των 
Ελλήνων.

Η Ελλάδα παρέμεινε μέσα στη κρίση, μια όαση ασφαλείας και 
σταθερότητας στα Βαλκάνια. Μπορούμε να το πούμε καθαρά. Αν η 
ειρήνη χαμογελά και πάλι στα Βαλκάνια, χαμογελά χάρη και σε μας. Αν η 
Ελλάδα είναι σήμερα μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος των 
Βαλκανίων οφείλεται στη σταθερή γραμμή πλεύσΗΣ που είχαμε.

Γιατί αυτό ακριβώς εκφράζει η συμμετοχή της χώρας στην ειρηνευτική 
δύναμη. Αυτό εκφράζει η παρουσία σας εδώ. Αυτό εκφράζει η απόφαση, 
η Θεσσαλονίκη να είναι η έδρα του Οργανισμού Ανασυγκρότησης της 
περιοχής.

Θα ήταν βέβαια επικίνδυνη ψευδαίσθηση να θεωρηθεί ότι το πρόβλημα 
αντιμετωπίστηκε. Ότι η κατάσταση ομαλοποιήθηκε και σταθεροποιήθηκε. 
Ότι γύρισε οριστικά η σελίδα. Είναι σίγουρο, ότι παρά την ειρήνευση στην 
περιοχή, η διεθνής κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα 
ρευστή. Για μη προσδιορίσιμο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν 
απρόβλεπτες εντάσεις και αστάθεια στην περιοχή, με περιφερειακές 
ιδίως τριβές και συγκρούσεις. Ταυτόχρονα, είναι μακρύς ο δρόμος της 
ανασυγκρότησης της περιοχής. Είναι πολλές οι προσπάθειες που πρέπει 
να καταβληθούν ώστε να επουλωθούν οι πληγές και να αντιμετωπιστούν 
τα ανοικτά προβλήματα δημοκρατίας και ανάπτυξης.

Σ’ αυτή την προσπάθεια, η Ελλάδα θα είναι παρούσα. Σ’ αυτή την 
προσπάθεια η παρουσία σας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αποτελεί 
έμπρακτο δείγμα γραφής του ενδιαφέροντος μας για την περιοχή, για την 
ειρήνη, για την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Είμαι πεισμένος ότι η παρουσία σας τιμά τη χώρα, εκπέμπει το μήνυμα 
ενδιαφέροντος και αλληλεγγύης όλης της χώρας. Τα μάτια όλων των 
Ελλήνων είναι πάνω σας.


